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Paní

V Odravě dne 13.5.2022

350 02 Cheb

Věc: Odpověď' na písemnou žádost o poskytnuti veřejné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní

dne 11.5.2022 jsme od vás obdrželi písemnou žádost o sdělení veřejné informace dle zákona
Č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím. K Vaší žádosti o poskytnutí informací
dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění Vám Obecní
úřad Odrava, jako povinný subjekt dle § 2 odst. l téhož zákona sděluje následující:
Záležitost Společnosti CHEVAK Cheb, a.s. a vodohospodářského majetku obce Odrava - téma, které
opakovaně stále řešíme. Bohužel výpisy z účtů za rok 2008 již nejsou k dispozici (po povinné lhůtě
archivace byly již skartovány).
Jednací řád obce Odrava na webových stránkách obce být zveřejněn neinusí (zákon o obcích
č. 128/2000 Sb. neukládá povinnost zveřejnit jednací řád, a to ani na úřední desce, ani na internetu).
Nicméně na základě posledního zasedání zastupitelstva a požadavku vás zastupitelů bude projednáván
a schvalován nový jednací řád obce, který bude následně po jeho schválení na webových stránkách
zveřejněn.
Taktéž není povinností obce mít novou (upravenou) směrnici k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu vyvěšenou na webových stránkách obce.
Rozpočtové opatření č. 3/2021 je vyvěšeno na webových stránkách obce www.obec-odrava.cz
- Úřad obce - Úřední deska - Rozpočet obce (archivní záznamy; rok 2021) viz. www.odkaz
zde:https://www.obec-odrava.cz/urad-obce/uredni-deska/rozpoctove-opatreni-c31287.html?kshow=lO&hlede,j=&search-wordstype=allWords&kde..h|edawsekce&kateg%5B9°/)5D=9&sonby=created&cas=all&doba=]&casod=&
casdo=&sort=l&ordew0&show=l&archiv rok=202 l .
Rozpočtová opatření visí na úřední desce (v aktuálních záznamech) do schválení nového rozpočtu
obce. Tudíž na úřední desce obce aktuálně visí pouze rozpočtová opatření zpracovaná po schválení
rozpočtu obce na rok 2022, předchozí rozpočtová opatření musíte hledat v archivních záznamech
úřední desky.
Co se týče finančních účtů obce, již několikrát jsme toto téma řešili. Obec Odrava má zřízen
pouze běžný účet u Komerční banky, a.s. a ze zákona zřízen účet u České národní banky
(dále jen ,,ČNB").
Vám jako kontrolnímu i finančnímu výboru obce Odrava byly veškeré
vámi požadované výpisy z účtů opakovaně předkládány. Na výpisech obou účtů je vždy vidět
konečný zůstatek k danému datu zpracování výpisu.
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Stav finančních prostředků na účtu Komerční banky, a.s. ke dni 11.5.2022 činí 7.142.880,82 KČ a
stav finančních prostředků na účtu ČNB k datu 4.5.2022 činí 312.625,34 kč (výpisy z účtu ČNB chodí
2x, maximálně 3x do měsíce).
U Komerční banky, a.s. má obec Odrava zřízen Investiční fond Amundi ,,KB Privátní správa aktiv 5D
- Exclusive A". Investičním cílem fondu je zhodnocováni majetku do globálního portfolia
dividendových akcii. Finanční prostředky na investičním fondu Amundi jsou rezerva na případné
potřeby/opravy ČOV Odrava. Na investičním fondu Amundi k datu 10.5.2022 činí stav finančních
prostředků 1.017.613,51 KČ.
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